
 

 يراشى. پَداطتَد يی اّریًَی ّای پدیدُ از را دهی تیرُ ه اٍدهُ ه غى ه خدایی ّای يّٓتت از را ٍظاط ه طادی كدیى ایراٍیان

 ایراٍیان كِ اشت خلیلت ایٌ ةیاٍگر هاكع در دیگر ّای شَت ه یودا طب ه شٓری چْارطَتِ شدُ، جظٌ يْرگان، جظٌ ٍٓرهز،

 تاریكی ةر رهطَایی ه ةدی ةر ٍیكی پیرهزی ه شاختَد يی ةرپا جظٌ آزادی، ةازیافتٌ طكراٍِ ةِ شتى ه ةیدادگری از رّایی از پس

 .داطتَد يی گرايی را شتى ةر داد ه

 طب كِ كردٍد يی شػی اغوب ه ةٓدُ هخظت ه تتاّی ه تاریكی يظْر طب كٌْ، دهران در. اشت يٓارد ایٌ از یكی ٍیز یودا طب

. اشت ّا طب تریٌ طٓالٍی یودا طب. ٍیاةد راُ آن در تتاّی ه پویدی تا. ةاطد رهطٌ خاٍِ ٍٓر، افزهدن ه آتض افرهختٌ ةا َّگام

 رهز ه غاهب ظوًت ةر رهطَایی طب ایٌ فردای چٓن ه. كاّد يی رهطَایی ه خٓرطید ٍٓر تصوط از زيیٌ ةر تاریكی تصوط یػَی

 ياُ، رهز شی از یم ّر كٌْ ایران در. گیرٍد يی جظٌ اشت رهطَایی يظْر كِ را خٓرطید دهةارُ تٓهد ایراٍیان طٓد، يی طٓالٍی

 ةاطد، یكی ياُ ٍام ةا رهز ٍام كِ را رهزی ياُ ّر در. آٍْاشت يیان در ٍیز شال ياُ دهازدُ ٍام. اشت فرطتگان ٍام كِ دارد، هیژُ ٍايی

 ه ةیصت ه پاٍزدّى ّظتى، رهزّای ه ياُ دی رهز ٍخصتیٌ. داطت هجٓد جظٌ، چْار كٌْ، ایران در ياُ، دی.  گرفتَد يی جظٌ

 جظٌ گذطتِ در را رهز شِ ّر ه دارد ٍام? دی? آن رهز شِ ياُ، رهز شی ایٌ در ه. ةٓد یكی رهز ٍام ه ياُ ٍام كِ رهزی شِ شٓم،

 پاییز، طب آخریٌ یػَی گیرٍد، يی جظٌ را یودا طب یا ياُ، دی رهز ٍخصتیٌ طب تَْا جظٌ چْار ایٌ از ايرهز. گرفتَد يی

 رهيی ٍاتاهیس ریظِ از ٍٓئن كوًِ ةا يػادل يػَی ٍظر از یودا. شال طب درازتریٌ ه جدی آغاز كٓس، پایان زيصتان، طب ٍخصتیٌ

 رهيیان ه(  يیترا ه يْر)  خٓرطید هالدت.  اشت هالدت يػَی ةِ ه شریاٍی یودا هاژُ. اشت یودا ریظِ از ٍٓئن ه اشت تٓهد يػَی ةِ

 . ٍايَد(  ٍاپذیر طكصت يْر تٓهد)  رهز یػَی(  آٍیكتٓس ٍاتاهیس)  را آن

 خرةزُ، َّدهاٍِ، چٓن ّایی يیُٓ از اهٓان ةرخٓاٍی ، پرداختَد يی ، آتض گرد ةِ پایكٓةی ه جظٌ ةِ صتح ةِ تا را طب ایٌ يا اجداد

 چٓن خٓرد يی يدهر ّای كاچ كِ َّدهاٍِ دارد، خٓد ةا ًٍادیٌ يػَایی ةار ّریم يیّٓا ایٌ. ٍظصتَد يی ةِ ه خرياهٓ شیب، اٍار،

 .اشت غطض فرهٍظاٍدن ه تاةصتان گريای یادآهر خٓرطید،

 خٓد ةا را طادی آن طكصتٌ ةا كِ ّایی چرُ طب ه اشت زایض ه ٍصن تَاشن ًٍاد خٓد كِ شرخ ، يرهارید ّای داٍِ صَدهكچِ اٍار

 .دارد يی ةاز زدن خرف از را ًِّ ديی ه آهرد يی ًّراُ ةِ

 طتی در دیرةاز از ایراٍیان را يدتت ه غظق شفیدی ةِ خزان زردی از زيیٌ رٍگ دگرگٍٓی ه شريا فرارشیدن ه خزان فصن پایان

"  یودا"  شاهِ، ّزاران ّای آییٌ از يًوٓ ةاری كٓهِ ةا كٌْ شرزيیَی غَٓان ةِ زيیٌ ایران جای جای. دارٍد يی يْرةاٍگرايی ه ةوَد

 یودا طب ّای آییٌ. رشاٍَد يی صتح ةِ يَطلِ ةٓيی ّای شَت ه ّا آییٌ از ةرگرفتِ ه خاص ای گٍِٓ ةِ را شال طب ةوَدتریٌ

 كِ ّرچَد. دارد كرار تٓجِ يٓرد كظٓر يختوف يَاطق ّای شَت در ًّچَان ايا طدُ تغییراتی دشتخٓش ایام گذر در گرچِ

 ّى َّٓز ايا ، طدُ گذطتِ ّای آییٌ ه ّا شَت ةا ایران يردم يیان فاصوِ ایجاد يٓجب ، رهزيرُ ّای گرفتاری ه ياطیَی زٍدگی

 ه زیتا ٍكتِ. خٓرد يی چظى ةِ ٍٓرهز ه یودا طب ياٍَد ایايی در ةاشتان ایران از ای هیژُ ّای شَت از ًٍادّای ه ّا جوُٓ

 دهر جظٌ،طادی، طب را یودا غرب،طب ه ازفارس،ترك،كرد،هر،ةوٓچ اغى ایراٍیان ًِّ كِ اشت ایٌ در شال طب ةوَدتریٌ ةیادياٍدٍی



 ّای طتاّت اشت جاهب یودا طب هیژُ ّای آییٌ ةرگزاری ه يیان ایٌ در آٍچِ. داٍَد يی صداكت ه يْرهرزی،دهشتی ، ٍظیَی ّى

 اشت. یودا ةِ كریصًس جظٌ


